Winnet Sverige och Tillväxtverket i samverkan
på Nordiskt Forum 2014
Välkommen till våra program och vår mötesplats!
Arbetsmarknad på lika villkor!

använda digitaliseringens möjligheter.
Vi vill vara en aktiv partner i arbetet för
att nå det högt ställda målet i agendan
att jämställdheten inom it ska öka kraftigt till år 2020. Vill Du vara med?

Seminarium
Det råder ingen tvekan om att kunskapen kring den segregerade arbetsmarknaden är gedigen och engagemanget
stort. Hur kan vi bryta mönster och
förändra förutsättningarna för en arbetsmarknad på lika villkor? I detta seminarium samlar Winnet Sverige samhällets
aktörer från regering och dess myndigheter, forskning, näringsliv, civilsamhället
och offentlig sektor. Seminariet inleds
och avslutas med mingel

Fredag 13 juni 14:00–16:00
Lokal: Hooks

Baltic Sea Regional Partnership Platform – for Gender &
Economic Growth
Workshop
Winnet Sweden is working with a Flagship initiative on this topic and the aims
for this work are among others: Collaboration for development of projects
focused on Gender and Innovation,
Entrepreneurship, Education and ICT
generic within the framework different programs such as ERDF, ESF and
Horizon 2020.

Torsdag 12 juni 16:00–18:00
Lokal: Salimi

En digital agenda
på lika villkor!
Workshop
Winnet Sverige är en av signatärerna av
den digitala agendan – IT i människans
tjänst, och vi delar det it-politiska målet
att Sverige ska vara bäst i världen på att

Fredag 13 juni 16:00–18:00
Lokal: Hooks

Uppdraget Resurscentra för kvinnor
Tillväxtverket fördelar verksamhetsbidrag till resurscentra för kvinnor som bidrar till att synliggöra
kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i det regionala tillväxtarbetet.Arbetet ska vara kunskapsdrivet och strategiskt inriktat samt ske inom ramen
för något av följande fem insatsområden:

•
•

Winnet Sverige
Winnet Sverige är pådrivande för en jämställd tillväxt där kvinnor ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor. Vi bedriver opinion och
sprider kunskap om kvinnors livssituation. Genom
påverkan och samarbete med organisationer och
myndigheter nationellt och internationellt arbetar
vi för ett samhälle där kvinnors möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara. Winnet Sverige
verkar för att kvinnor och män ges lika villkor och
förutsättningar i fråga om arbete, arbetsvillkor,
utvecklingsmöjligheter och företagande samt
verkar för en jämn könsfördelning av makt och
inflytande. Vi är en ideell organisation med nätverkande som metod på alla nivåer i vårt arbete.
Den röda tråden i Winnet Sveriges verksamhet är
samarbete i partnerskap och nätverk. Lokala och
regionala resurscentra samt nätverk för kvinnor är
medlemmar i Winnet Sverige.
För mer information www.winnet.se
info@winnetsverige.se

Tillväxtverket
Tillväxtverket – för företag och
regioner
Vi underlättar förnyelse i företag och regioner, och
gör det enklare för företag.
Detta gör vi för att företag och regioner ska få
bättre förutsättningar att stärka sin konkurrenskraft och möta samhällsutmaningar. Allt för att
bidra till en hållbar tillväxt – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.
Tillväxtverket är en nationell myndighet med cirka
350 medarbetare på nio orter. Gunilla Nordlöf är
generaldirektör.
Vår verksamhet är bred och mångfacetterad, men
i fokus står alltid företag och regioner. Många av
våra insatser har företag och regioner glädje av
direkt, andra insatser påverkar förutsättningarna
för företagande och regional tillväxt på längre sikt.
www.tillvaxtverket.se

Entreprenörskap och innovativa miljöer
Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
• Tillgänglighet
• Strategiskt gränsöverskridande samarbete
• Landsbygdsutveckling
Följeforskning om verksamheten hos resurscentra för kvinnor visar att resurscentra är en viktig
resurs och i allt högre grad deltar och bidrar med
kunskap i arbetet för en jämställd regional tillväxt.
Regeringen beslutade därför i december 2012
att fortsatt avsätta medel för att resurscentra för
kvinnor ska kunna fortsätta att bidra med kunskap
och vara en resurs i arbetet för en jämställd
regional tillväxt, exempelvis i genomförandet av
de regionala handlingsplanerna för en jämställd
regional tillväxt.
Verksamheten vid resurscentra för kvinnor ska
främja kunskapsförmedling och kunskapsutveckling, vilket ska ske i nära samverkan med länsstyrelser, landsting och samverkansorgan samt andra
relevanta aktörer.
För mer information www.tillvaxtverket.se
Uppdragsansvarig Erik Dahlberg
erik.dahlberg@tillvaxtverket.se

